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Detaljplan för samråd
Ett förslag till detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och
Industrivägen, Grebbestad, Tanums kommun finns nu utställt för samråd.
Planområdet är beläget i nordvästra Grebbestad och omfattar drygt 19 ha, varav en större areal
utgör jordbruksmark. Inom planområdet finns Ängens förskola, verksamhetsfastigheter utmed
Industrivägen samt en bostadsfastighet. I väster och i söder angränsar planområdet till
befintlig bostadsbebyggelse. Genom området rinner Gisslerödsbäcken.
Det övergripande syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett utvidgat skol- och
förskoleområde i anslutning till Ängens förskola samt en ny väg mellan Grönemadsvägen och
Havstenssundsvägen. Dessutom syftar planläggningen till att möjliggöra för en ny
infartsparkering till Grebbestad, tillskapa ny verksamhetsmark öster om Havstenssundsvägen,
ge befintliga verksamhetsfastigheter utmed Industrivägen en aktuell reglering samt bekräfta
befintligt gång- och cykelstråk mellan Havstenssundsvägen och Greby.
Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanens intentioner och
planens genomförande bedöms inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådstid: 15 juli 2021 till och med 31 augusti 2021
Utställningsplatser
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns
planhandlingarna tillgängliga på följande platser under samrådstiden:
•
•

Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30
InfoCenter, Nedre Långgatan 48, Grebbestad
Öppettider: måndag-fredag kl. 10-17 (12.30-13.00 lunchstängt), lördag kl. 10-14

Ett digitalt informationsmöte planeras i slutet av augusti månad. Information om tidpunkt och
anmälan kommer att läggas ut på kommunens hemsida www.tanum.se/pagaendedetaljplaner
Ytterligare information lämnas av plan- och kartavdelningen, telefon: 0525-180 00
Synpunkter
Har du synpunkter på planförslaget ska de vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda
senast den 31 augusti 2021. Skriv ner dina synpunkter och skicka till Tanums kommun,
Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se
Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning och adress.
Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
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